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Ez az elmélkedés a
Szeplótelen Fogantatás li
turgikus szövegeihez kap
csolódik.

Tota pulchra es...
1. Tota pulchra es... ("Egészen szép vagy") Mert soha szégyen pírja
nem égette arcodat. Nem kellett szégyenkezned mennyei Atyád
színe előtt egyetlen gondolatod miatt sem. Hol van még egy ilyen
szép arc?! Quis est haec et laudabimus eam? fecit enim mirabilia in vita
sua. ("Ki az, hogy dicsérjük őt? Hiszen csodálatos dolgokat művelt
életében.") A szép arcok általában csak a fiatalkor üdesége miatt
szépek. Szép az, akit még nem csúfított el a lelke, a bűnei. Ezért
szép a gyermek és a tiszta ifjú. Aki felnőtt korában is sz ép, annak
a lelke is szép . Azt nem rontották el a bűnei.

2. Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias . ("Mint a lili
om a bogáncsok között, olyan az én barátnőm a leányok között.")
A Te szépséged mellett rútnak tetszik minden szép személy. Mel
léd állítva olyanok, mint a bogáncs fakó virágai. Lerí róluk, hogy
csak test, zsír, bőr, egy kis vér, vagy festék az egész. Kiderül,
hogy nemiségük tudata, a hódítás törekvése teszi érdekessé, izga
tóvá, kívánatossá lényüket. A hiúság varázsolja széppé testük
k űlső színét. A Szeplőtelenül Fogantatott úgy áll közöttük, mint
liliom a szarnártövisek között: Inter rubeta lilium. Szépsége a lélek
szépsége, azé a léleké, melyet nem kellett soha kimosni. Vestimen
tum tuum candidum quasi nix et [acies tua sicut sol. ("Ruhád fehér
mint a hó és arcod ragyog mint a nap"). Szépsége az alázatossá
gé, mely átlátszóvá, kristályossá teszi lényét. Nem őt kell nézni,
látni, hanem Isten ragyog át alázatos személyén.

3. Ex hoc beatam me dicent omnes generationes. ("Mostantól fogva
boldognak hirdet engem minden nemzedék"). Évát nemigen áldja
senki. Életadó anyánk, de nagy adósságot hagyott ránk. Egy éle
ten át nem győzzük letörleszteni. Máriát áldja mindenki, aki Jé
zusban újjászületett. Ö az újjászületettek Anyja, az új emberiség
Édesanyja.

Valóban édesanya, mert önként vállalt minket. Éva parancsot
kapott: "szaporodjatok". Mária Istennek akarta adni magát és
mindenkit. Szeretett minket, azért lett Anyánk. Éva, ha szeretett
volna, nem hozott volna akkora átkot ránk. Vannak, akik szeretik
embertársaikat, bár kevesen tudják róluk, vagy nem hiszik el ró
luk. Szívük-lelk ük minden szenvedélyével szomjazzák és szolgál
ják a lelkek üd vét. A Lisieux-i Karmel elrejtett Teréze szeretettel
izzó lélek, lélekmentő; Isten egész világát szívébe záró és érte ma
gát feláldozni kész lélek. Jeremiás szenvedélyes kísérle tei, hogy
népét, városát megmentse, Pál apostol fáradhatatlansága, mellyel
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szembeszáll minden veszéllyel és szenvedéssel, az önkéntes sze
retet, az önfeláldozó szeretet, Istent szerető és mindenkit Istennek
megnyerni akaró lélek erőfeszítései. Vajon Máriában ne lett volna
akkora szeretet, mint [eremiásban, Pálban vagy Terézben? Vajon
Simeon és Anna prófétanő jobban várták a Messiást, mint Mária?
Mindezek forró várakozása, magukat szeretetben elemésztő oda
adása a legnagyobb fokban megvolt Máriában. 6 az ancilla Domi
ni, nemcsak szolgálatra kész, hanem szívesen is szolgál, boldog,
ha Urának adhat valamit, mindent. A Rorate caeli fohásza benne a
legforróbb, az Emitte Agnum vágya benne a legepedöbb. a meg
váltásban való együttműködés készsége benne a leglobogóbb.
Anyaként szeretett mindnyájunkat, mielőtt Krisztusban anyánk
lett. Anyai hatalma nőtt meg a megtestesüléskor, szeretete már
megvolt.

4. Quae serpentis caput virgineo pede contrivit ("Aki szűzi lá
bával eltaposta a kígyó fejét"). Magasan hordta fejét a sátán, nem
tudott szembeszállni vele senki, övé volt az egész föld. Egyszer
csak rálépett egy láb, egy szűzi láb, és ő nem tudott beleharapni.
Emberi láb volt, amilyent ő millió számra megmart, de ezt csoda
védte, sebezhetetlen. Felordított a sátán, itt van már az ő legyőző

je, az Asszony, akinek fia eltapossa az ő fejét. Feljajdult, mert
utolérte sorsa, az Isten átka, és megtudta, hogy csatája hiú az Úr
ellenében.

Ó, sátántipró Asszony. De jó a Te lábaid nyomában jámi. Aho-
vá lépsz, ott elszárad a gaz, és felemelik fejüket a virágok. Élet
fakad minden lépted nyomán. De jó kíséretedhez tartozni. Sar
kunk után leselkedik ugyan az őskígyó, de nem nem tud belénk
harapni, csak ha rni engedjük. Bűnösök gyógyítója vagy: akit
megmart a kígyó, Te meggyógyítod Fiad orvosságával. Aki Téged
követ, az Veled együtt sátántipró lesz, minden lépése, szava, tette:
Super aspidem et basiliscum ambulabis ("Áspiskígyón és sárkányon
lépdelsz"). Mária népe, serege félelmetes a sátán számára: ter
ribilis ut castrorum acies ordinata ("Rettenetes, mint egy katonai tá
bor rendje").

5. Dignum Filia tuo habitaculum praeparasti ("Fiadnak méltó haj
lékot készítettél"). Nemcsak a testét kapjuk, hanem annak haj
lamait is örököljük szüleinktől, a bűnre való hajlamot is. In pecca
tis conceptus sum ("Bűnökben fogantattam"), mentegetőzik Dávid
is. Ha igaz az, hogy anyánktól inkább a testi kívánságot, apánktól
inkább a gőgöt örököljük, akkor látszik, hogy az édesanya tiszta
sága, az apa istenfélelme a legnagyobb születésnapi ajándék, amit
bölcsőnkbe rejthettek. Szeplőtelenül fogantatottnak kellett hát len
nie Annak, akinek méhében az Isten Fia fogantatott, amelyben ki
fejlődött, hogy ott még az eredeti bűn rossz szaga se legyen érez
hető; abban a tejben, mely az Isten Fiát táplálta, a bűn egyetlen
bacilusa sem létezhetett.
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Krisztus magára vette a bűn büntetését, a bűnös sorsát, de a
bűnér soha. Annyira kényes volt erre, hogy anyját is szeplőtelen

tisztaságban teremtette, hogy még rajta keresztül se tapadjon hoz
zá semmi bűn szennye. 6 az élet, benne nem lehet halál, rotha
dás; Anyjában sem lehet. A halált magára vette Krisztus, mint
büntetést, de teste már nem rothad el, mert bűntelen volt.

Édesanyja teste sem. Ebből látni, hogy nemcsak a lélek halha
tatlan természetétől fogva, hanem a test is az Isten rendelése foly
tán. Ha nincs bűn, nincs rothadás.

Ez az Isten ízlése. Anyát választott Fiának. Nem volt fontos,
hogy gazdag legyen, híres, előkelő, tanult. Csak egy volt fontos:
bűntelen legyen, olyan, aki soha semmilyen közösségben nem
volt a bűnnel. Ez az Isten ízlése velünk szemben is. Ki szimpati
kus az Istennek? Innocens manibus et mundo corde ("az, akinek tisz
ta a keze és a szíve").

6. Gratia plena ("Kegyelemmel teljes"). A leggazdagabbnak is
hiányzik egy s más, legalábbis vágyainak. A leghatalmasabb is
megérzi előbb-utóbb léte végességét. Máriának nem hiányzik
semmi, mert kegyelemmel teljes, övé az Isten. Ó, nagy kincs a ke
gyelem, mely ha meg van, nem hiányzik semmi, mely megszerzi
a végtelen Istent.

Mária teljes e kegyelemmel. Nagyobbat Isten sem adhatott az
embernek, minthogy Fiának anyjává tette. Szebbet 6 sem teremt
hetett, mint Fiához méltó édesanyát. Isten teremtő hatalmának re
meke, Mária. Erényei mutatják mindenek feletti szépségét. De
nem erényeid miatt vagy ilyen szép, azok már feltételezik kegyel
mi teljességedet. Szentségben teremtettél, szent volt a hajtás a bű

nös törzsön. Csupa szentség a lényed, pedig egészen ember vagy,
Joachim és Anna leánya, az ács felesége, a názáreti anyja. Mily
nagy ajándék vagy Te, Édesanyánk. Egészen szent, mégis egészen
a mienk. Akit öledbe veszel, akit Jézus öledbe tesz, az beszívja
tisztaságod és szereteted illatát. Trahe nos, Virgo immaculata, post Te
curremus in odorem unguentorum tuorum. ("Vonzz magadhoz szep
lőtelen Szűz, keneteid illata nyomában futunk utánad.")
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